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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa. 

Para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan masalah 

dapat dibentuk melalui bidang study dan disiplin ilmu yang diajarkan. 

Masalah adalah sebuah  kata yang sering terdengar oleh kita. Namun sesuatu 

menjadi masalah tergantung bagaimana seseorang mendapatkan masalah 

tersebut sesuai kemampuannya. Terkadang dalam pendidikan  matematika 

SMP ada masalah bagi kelas rendah namun bukan masalah bagi kelas tinggi. 

Masalah  merupakan suatu konflik, hambatan bagi siswa dalam 

menyelesaikan  tugas belajaranya di kelas. Namun masalah harus diselesaikan 

agar proses berpikir siswa terus berkembang. 

 Pemecahan masalah merupakan bagian kurikulum dari matematika 

yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun 

penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Polya (1985) 

mengartikan pemecahan masalah sebagai satu usaha mencari jalan keluar dari 

satu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera 

untuk dicapai. Polya (1985) mengajukan empat langkah fase penyelesaian 

masalah yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 
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menyelesaikan masalah dan melakukan pengecekan kembali semua langkah 

yang telah dikerjakan. 

Berdasarkan observasi pendahuluan, menunjukkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak masih relative rendah. 

Hal tersebut ditunjukkan dari pengamatan yang dilakukan di kelas VII B  

yang berjumlah 32 siswa. Dari jumlah siswa tersebut, terdapat beberapa 

permasalahan yang meliputi,  siswa yang mampu memahami masalah 

sebanyak 5 siswa (15,63%), siswa yang mampu merencakan pemecahan 

masalah sebanyak 7 siswa(21,88%), siswa yang mampu menyelesaikan 

masalah sebanyak 4 siswa (12,50%), serta siswa yang mampu memeriksa 

kembali hasil dari suatu masalah matematika sebanyak 8 siswa (25,00%). 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dikarenakan 

beberapa hal. Pertama, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih 

bersifat konvensional. Kedua, dikarenakan oleh diri siswa itu sendiri yang 

kurang peduli pada pembelajaran matematika. Matematika dianggap 

membosankan dan kurang diminati oleh sebagian besar siswa.  

Proses pembelajaran yang sering dilakukan guru adalah lebih banyak 

menyuruh siswa duduk, diam, mendengarkan, dan mencatat. Siswa tidak 

diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, menyusun model 

matematika, dan menyelesaikan hasil jawaban. Sehingga dalam 

pelaksanaannya, siswa kurang memahami maksud maupun konsep dari 

materi yang mereka dengar. Untuk itu diperlukan solusi yng tepat untuk 
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mengatasi masalah tersebut sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah belajar matematika. 

Berdasarkan permasalah diatas, dapat ditemukan alternatif 

tindakanya itu dengan menerapkan pendekatan scientific dengan strategi 

Numbered Heads Together (NHT). Menurut Sumanto (2007: 3-4), proses 

pembelajaran scientific merupakan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Model pembelajaran 

NHT  merupakan salah satu tipe pembelajaran  kooperatif yang  menekankan 

pada struktur-struktur khusus dirancang untuk mempengaruhi pola-pola 

interaksi siswa dalam memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan isi 

akademik. 

Pendekatan scientific adalah suatu pengkajian pendidikan untuk 

menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan 

menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Dalam metode 

Scientific diharapkan dapat memantapkan pemahaman siswa terhadap 

konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran 

baru yang akan dipelajari oleh siswa.  Cara kerja pendekatan scientific dalam 

pendidikan ialah menggunakan prinsip-prinsip dan metode kerja ilmiah, baik 

yang bersikap kuantitatif maupun kualitatif. Penerapan pendidikan scientific 

dengan strategi NHT memungkinkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika akan lebih baik.  
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Menurut Trianto (2011:62), metode pembelajaran  NHT  merupakan 

suatu metode pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional yang 

bertujuan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi 

pelajaran serta dapat mengecek pemahaman siswa pada materi tersebut.   

Struktur NHT sering disebut berpikir secara kelompok. NHT 

digunakan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam  menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu  pelajaran tersebut. NHT sebagai model pembelajaran 

pada dasarnya merupakan sebuah variasi diskusi kelompok. Adapun ciri khas 

dari  NHT adalah guru menunjuk seorang siswa yang mewakili kelompoknya. 

Dalam menunjuk siswa tersebut, guru tanpa memberitahu terlebih dahulu 

siapa yang akan mewakili kelompok tersebut. Keunggulan strategi Numbered 

Heads Together yaitu (1) setiap siswa menjadi siap semua; (2) dapat 

melakukan diskusi; (3) siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang 

pandai; (4) tidak ada siswa yang mendominasi dalam kelompok. 

Model pembelajaran tipe NHT merupakan tipe pembelajaran yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik. Spencer kagan (Anita Lie, 2004: 

59 ) mengemukakan bahwa, teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat. Teknik ini juga dapat mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama siswa dan memudahkan dalam menelaah bahan yang 

tercakup dalam suatu pelejaran dan mengecek pemahaman siswa terhadap isi 
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pelajaran tersebut. NHT lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah.  

Berdasarkan keunggulan pendekatan scientific dan strategi 

Numbered Heads Together diduga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Beberapa 

indikator pemecahan masalah antara lain memahami masalah, pemecahan 

masalah. Di sini tampak siswa sudah bisa mengerjakan soal-soal berarti 

kemampuan pemecahan masalah sudah terbentuk dalam diri siswa.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu apakah melalui pendekatan scientific dengan 

metode Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa kelas VII semester gasal SMP Negeri 1 

Ngemplak tahun ajaran 2014/2015? 

Peningkatan pemecahan masalah matematika dilihat dari indikator: 

1. Memahami masalah. 

2. Merencanakan pemecahan masalah 

3. Menyelesaikan masalah 

4. Memeriksa kembali hasil dari suatu masalah matematika 

 

 

 

 



6 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Secara Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII semester gasal SMP 

Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015. 

2. Secara Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah  dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII semester gasal SMP 

Negeri 1 Ngemplak tahun ajaran 2014/2015 melalui pendekatan scientific 

dengan strategi Numbered Head Together ( NHT ). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pada pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah belajar matematika siswa melalui 

pendekatan scientific dengan strategi Numbered Head Together (NHT) 

2. Manfaat praktis 

a. Bagisiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperbaiki proses 

belajar lebih mandiri. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki kualitas 

layanan bimbingan individu dalam pembelajaran matematika. 
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c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan kepala sekolah untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dalam meningkatkan 

profesionalisme guru. 

 

 


